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Aldersrelateret træningskoncept - ATK
”Aldersrelateret træning er idræt og bevægelse tilpasset til den alder og det udviklingstrin, 
udøverne er på. For børn og unge skal det være både sjovt og udfordrende at træne. Der skal 
være sved på panden og smil på læben.”

”Aldersrelateret træning handler om meget mere end at 
producere eliteatleter. Det handler om at skabe 
træningsmiljøer, hvor børn og unge atleter kan udvikle
sig, og hvor træningen er tilpas udfordrende, så man kan
fastholde udøverne i idrætten - til gavn og glæde for
forbund og klubber og for dansk idrætsliv.”

http://www.teamdanmark.dk/Fokusomrader/Talentudvikling/Artikler/Aldersrelateret_traening.aspx

http://www.teamdanmark.dk/Fokusomrader/Talentudvikling/Artikler/Aldersrelateret_traening.aspx


ATK i DOF
• Et fælles Team Danmark og DOF projekt

(2007-2011)

• Team Danmark bevilligede i 2006 120.000kr til 
beskrivelsesfasen (2007-2008)
• DOF bevilligede 48.000kr til beskrivelsesfasen

• Team Danmark bevilligede i 2008 900.000kr til 
implementering af ATK i DOF (2009-2011)
• Ingen forbundsøkonomi investeret

• Beskrivelsesfase

• ”Talentets udvikling – fra nybegynder til ekspert” (2008)

• Konceptudvikling og beskrivelse af klubimplementering

• Implementering

• 10 klubudviklingsprojekter

• Onlinekatalog med træningsøvelser (http://trainer.do-f.dk)

• Træneruddannelser

ATK i dag (2012->)

• Mangler forankring i forbundet, hvem har ansvaret?

• Yderligere to bøger/hæfter er beskrevet

• ”Den personlige træner” (2010)

• ”Minitræning” (2012)

http://trainer.do-f.dk/
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Trænerkataloget
O-teknik (ATK)

Øvelse Overskrift Overemne Delemne Vejledende alder

T01 Skovstratego Skovtilvænning 8-12 år

T02 Orientering i klubhus Kortforståelse Alle

T03 Signatur-memory Signaturer Kortforståelse Fra ca. 5 år

T04 Terræn-signatur-vandring Signaturer Kortforståelse 8-12 år

T05 Firkant-orientering Korthåndtering Alle

T06 Baner langs ledelinjer Ledelinier Alle

T07 Bygge landskab i sand Kurveforståelse 12 år og opefter

T08 Signaturjagt Signaturer Kortforståelse Alle

T09 Bundet vejvalg Strækplanlægning 13-16 år

T10 Definitionspuslespil Definitioner Signaturer Alle

T11 Ledelinjestop Ledelinier Alle

T12 Slingerbulten Kompas Kompas 13-16 år

T13
Ledelinjebane, skift mellem 
ledelinjer

Ledelinier 13-16 år

T14 Kompastræningsbane Kompas Opfang 13 år og opefter

T15 Bananorientering Kurveforståelse 13-16 år

T16 Kurvetræning Kurveforståelse Ledelinier 13-16 år

T17 O-løb på skitsekort. Forenkling 13-16 år

T18 Par2golf Kortlæsning Forenkling Alle

T19 Omvendt følg John Kortlæsning 13-16 år

T20 Hængeløb Kortlæsning 13 år og opefter

T21 Forenkling af poster Forenkling Indløb 13-16 år

T22 Indlæsningsparløb Kortlæsning Bomteknik 13 år og opefter

T23 Postudsætningsstafet Finorientering 13-16 år

T24 Mangepostløb Finorientering 17 år og opefter

T25 Spurtorientering Farttilpasning Stresshåndtering 13 år og opefter

T25 Downhill orientering Farttilpasning 17 år og opefter

T26 Lang-kort Farttilpasning 13-16 år

T27 Vejvalgstest Vejvalg 13 år og opefter

T28 Træthedstilpasning Træthedstilpasning Alle

T29 Hundeløb Koncentration Stresshåndtering 13 år og opefter

T30A
Orientering i fremmed 
terræn

Fremmed terræn 17 år og opefter

T30B
Vejvalg og oplæg i forskellige 
terræntyper.

Fremmed terræn Alle

TØ1 Tørtræning I Tørtræning Alle

TØ2 Tørtræning II Tørtræning Alle

TØ3 Tørtræning III Tørtræning Alle
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http://trainer.do-f.dk/trkat/AktOversigt.asp?KategoriI=O-teknik (ATK)&OB=ATKnr
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktOversigt.asp?KategoriI=O-teknik (ATK)&OB=Emne
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktOversigt.asp?KategoriI=O-teknik (ATK)&OB=Delemne
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktOversigt.asp?KategoriI=O-teknik (ATK)&OB=Alder
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=324
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=305
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=172
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=325
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=13
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=399
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=44
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=306
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=364
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=308
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=425
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=310
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=309
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=362
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=204
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=428
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=311
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=323
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=312
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=313
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=314
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=315
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=316
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=317
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=209
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=202
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=365
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=318
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=322
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=319
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=320
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=321
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=376
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=377
http://trainer.do-f.dk/trkat/AktDBDetail.asp?Id=378
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• 34 o-tekniske øvelser
• 28 niveauer
• I et forløb over 12 år

Store krav til træneren
• Kompetencer
• Erfaring 
• Tid



Minitræning



Mini-træning O-teknik



Mini-træning O-teknik



Mini-træning O-teknik (eksempel kortforståelse)



Erfaringer

Opstart af børnehold i 2011

Kompendium 2013



Erfaringer 



Diskussion i opstart af TBU
- Hvilke o-teknisk/mentale udfordringer står klubbernes nuværende børne/ungdoms/junior-
træning over for? 
– Tue Lassen
Kontinuitet i den tekniske progression og viden om teknisk træning på ungdomstræner 

niveau – bliver en løber tilstrækkeligt udfordret i perioden 12 til 18 år. Når de når 

Landsholdene (vil jeg tro) er vidensniveauet højt nok.

– Mads Ingvardsen

Dette er også gældende for den yngre aldersgruppe! Jeg oplever at træningen er meget 
traditionel og typisk opdelt efter hvilken bane børnene skal løbe. Progression omkring løberne 
er ikke tænkt ind i træningsplanen. 
– Kenneth Skaug

Den største udfordring tror jeg dog er organiseringen af træningen: At du er mange til træning 
den samme dag er ikke nødvendigvis en kvalitet i sig selv. Det virker som fokus er på kvantitet 
frem for kvalitet.
- Kenneth Skaug



Kalibrering 2017

• Besøg hos 4 klubbers ungdomstræning efteråret 2017
• Silkeborg OK

• Horsens OK

• Allerød OK

• Rold Skov OK

• Håber på mange flere!

Der foregår rigtig mange gode aktiviteter hos mange klubber 



Udfordringer
• Dem er der nok af!



Definition af o-teknik 

• Forståelse af kort og terræn, samt brug af værktøjer og strategier, der 
kan bruges til at optimere navigationen mellem punkter i terrænet   



O-teknik kan opdeles på tre kvalitativt forskellige 
niveauer 

• Grundforståelse

• Værktøjer 
• Strategier 



Grundforståelse 

• Grundlæggende forståelse af hvordan kortet er bygget op, hvilke 
informationer det giver, og hvordan dette kobles til terrænet.

• Grundforståelsen kan inddeles i tre overordnede elementer
• Forståelse af kortet symboler, farver signaturer mm. (2D plan)

• Forståelse af kurveplanet (3D plan)

• Forståelse af retning

• Med en god grundforståelse kan du tage dig rundt på en vilkårlig o-
teknik bane.  



Værktøjer

• Værktøjerne er løberens redskaber til at optimere og effektivisere den 
orienteringstekniske præstation. 
• Brug af ledelinjer, kompas, indløbspunkt mv. er eksempler på dette. 



Strategier

• Strategien forholder sig til de valg man gør sig før og under en o-
teknisk opgave. Overordnet beskriver strategien hvilke forståelse og 
værktøjer, man vil gøre brug af i forskellige sammenhænge. 
• De strategiske valg kan være meget individuelle fra løber til løber. Det som er 

optimalt for den ene løber er måske ikke optimalt for den anden. Det 
afhænger af hvor veludviklede løberes forskellige grundforståelser og 
værktøjer er. Hvor meget erfaring løberen har i den specifikke terræntype og 
hvor meget teoretisk forarbejde løberen har gjort.  Derudover hvilken fysisk 
og mental tilstand løberen er i.



Hvad er målet med den o-tekniske udvikling? 

• Målet med den o-tekniske udvikling er at udøveren tilegner sig 
forståelser, værktøjer og strategier så han/hun kan navigere sig mest 
effektivt rundt på en svær orienteringsbane i et vilkårligt terræn. 
Ultimativt betyder det at løberen kan gennemføre en vilkårlig 
orienteringsbane i maksimal løbshastighed uden fejl! 



Perspektiv  

Det er vores tese at en del danske løbere kompenserer for manglende 

grundforståelse ved at have gode effektive værktøjer og gode strategier 

for at benytte disse. Det gør at de i visse vante terræntyper kan lave 

meget effektive og tæt på optimale præstationer. Men kommer de til 

nye terræner med andre o-tekniske udfordringer vil de ofte hurtigt 

komme til kort. Vi mener derfor at man i udviklingen af unge løbere 

skal være meget opmærksom på om løberen har en tilstrækkelig 

grundforståelse eller om han/hun blot benytter sig af korrekte 

værktøjer og strategier til at løse den o-tekniske udfordring.  



Vigtige pointer: 

• Det er vigtigt at nogle o-tekniske elementer introduceres før andre. Vigtigst 
på de laveste niveauer, mindre vigtig på de højeste. 

• En rigtig god grundforståelse er afgørende for at en løber kan udvikle sig til 
højeste niveau. 

• Først fra 17 år skal orienteringen begyndes at effektiviseres. Indtil da skal 
færdigheder og værktøjer indlæres grundigt.  

• Brug af værktøjer, eller strategier kan, men må ikke bruges til at 
kompensere for manglende grundforståelse!

• Målet med den o-tekniske udvikling er ikke at løberen skal blive ”bedst” 
(resultat) mulig nu og her. Men bedst mulig på sigt. 

• Endemålet med den o-tekniske udvikling er ikke nødvendigvis at 
orienteringen bliver flydende eller intuitiv, men derimod effektiv.  



Gruppe

Alder 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Udviklingstadie

6. Udvidede kortsymboler

7. Simpel kurveforståelse

8. Afstandsforståelse

10. Retningsforståelse

9 Forflytning mellem ledelinjer

O-teknisk udviklingsmodel 

Introduktion                   -                    Mestring Introduktion                    -                        Mestring Introduktion                    -                     Mestring

1. Skovtilvænning

4. Kortets orientering

3. Korthåndtering

35. Fokuseret kortlæsning

38. Avanceret strækplanlægning

39. Taktik

Forståelse og anvendelse af kortet Forståelse af kort og terræn

Miniløberen Børneløberen Ungdomsløberen Juniorløberen

29. Være på forkant i orienteringen

25. Ledelinjer i kurvebilledet

27. Holde højde

31. Udvidet kompasbrug

34. Forenkling af kortet

37. Forenkling af postcirklen

26. Tempoveksling

28. Udvidet strækplanlægning

Udvikling af færdigheder Effektivisering af færdigheder

17. Løfte blikket 

Strategi

30. Positionering

32. Kortsymboler i fremmed terræn

33. Avanceret kortforståelse

36. Kurvedetaljer i fremmed terræn

19. Finorientering

20. Forlænge/forstørre poster

21. Ind-/udløbsdetalje

22. Vinkler ud/ind af poster

24. Linjer ind i poster

12. Indløbspunkt

13. Simpel strækplanlægning

Grundforståelse

Værktøjer

16. Simpel kompasbrug

2. Kortforståelse

23. Skabe mentalt billede af kort><terræn, terræn><kort

12. Forståelse af holdepunkter

14. Forståelse af gennemløbelighed

15. Udvidet kurveforståelse

18. Udvidet retningsforståelse5. Lineære ledelinjer



Udviklingsmodellen
O-teknik som defineret
- Grundforståelse
- Værktøjer
- Strategi

Aldersbestemt (3-deling)
- Miniløber (5-8)
- Børneløber (9-12)
- Ungdomsløber (13-16)
- Juniorløber (17-20)

Niveau
- Introduktion
- Anvendelse
- Mestring

Gruppe

Alder 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Udviklingstadie

6. Udvidede kortsymboler

7. Simpel kurveforståelse

8. Afstandsforståelse

10. Retningsforståelse

9 Forflytning mellem ledelinjer

O-teknisk udviklingsmodel 

Introduktion                   -                    Mestring Introduktion                    -                        Mestring Introduktion                    -                     Mestring

1. Skovtilvænning

4. Kortets orientering

3. Korthåndtering

35. Fokuseret kortlæsning

38. Avanceret strækplanlægning

39. Taktik

Forståelse og anvendelse af kortet Forståelse af kort og terræn

Miniløberen Børneløberen Ungdomsløberen Juniorløberen

29. Være på forkant i orienteringen

25. Ledelinjer i kurvebilledet

27. Holde højde

31. Udvidet kompasbrug

34. Forenkling af kortet

37. Forenkling af postcirklen

26. Tempoveksling

28. Udvidet strækplanlægning

Udvikling af færdigheder Effektivisering af færdigheder

17. Løfte blikket 

Strategi

30. Positionering

32. Kortsymboler i fremmed terræn

33. Avanceret kortforståelse

36. Kurvedetaljer i fremmed terræn

19. Finorientering

20. Forlænge/forstørre poster

21. Ind-/udløbsdetalje

22. Vinkler ud/ind af poster

24. Linjer ind i poster

12. Indløbspunkt

13. Simpel strækplanlægning

Grundforståelse

Værktøjer

16. Simpel kompasbrug

2. Kortforståelse

23. Skabe mentalt billede af kort><terræn, terræn><kort

12. Forståelse af holdepunkter

14. Forståelse af gennemløbelighed

15. Udvidet kurveforståelse

18. Udvidet retningsforståelse5. Lineære ledelinjer



Miniløberen (5-8 år)

Fokus på Grundforståelse

Få værktøjer

Ingen Strategier

Gruppe

Alder

Udviklingstadie

11

5. Lineære ledelinjer
A. Stier som ledelinjer

B. Andre lineære ledelinjer

C. Ledelinje skift

A. Retvende kortet efter terræn

Introduktion              -               Mestring Introduktion              -                 Mestring

3. Korthåndtering
A. Holde kortet plant og vandret

B. Holde kortet foran sig

B. Orientere strækket i løbsretning

C. Orientere kort / stræk i bevægelse

Strategier

C. Folde kortet
Værktøjer

10

Grundforståelse

2. Kortforståelse
A. At bruge information fra kortet

B. 2D-kort/introduktion til sprintkort

C. Symbolsk kort (o-kort) (kortets farver)

C. Bevæge sig alene i skoven (kort tid)

4. Kortets orientering

A. Leg i skoven, bevægelse i terræn

B. Følge en snitslet bane i terræn

1. Skovtilvænning

Forståelse og anvendelse af kortet

7 8 94

Miniløberen

5 6



Eksempel kortforståelse



2. Korforståelse - øvelser

Informations kortSkitse kort

1

2

3

4

5

6



2. Korforståelse – labyrintløb intro
 

Kortudsnit: 

 

 
Varianter: Øvelsen kan varieres i mange forskellige sværhedsgrader – alt efter hvor komplekst – 

masterkortet udfærdiges. Afstanden mellem posterne kan varieres fra ganske få meter og op til 50 m. 

(hvilket dog kræver en hel del snitsling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master kort 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Rød bane” 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Blandet bane” 



2. Korforståelse – labyrintløb - mestring



Børneløberen 
(9-12 år)

Fokus på 
Grundforståelse

Flere værktøjer

Lidt Strategi

Gruppe

Alder

Udviklingstadie

B. Sikre vejvalg - sikker posttagning

13. Simpel strækplanlægning

Værktøjer

11 Indløbspunkt
A. Indløbspunkt ved lineære ledelinjer

B. Tydelige indløbspunkter i terrænet

A. Se fremad/overveje vejvalg

A. Skære hjørner - lendelinje sigt

B. Forflytning - uden sigt

9. Forflytning mellem ledelinjer

A. Simpel stiorientering

B. Andre lineære ledelinjer

C. Ledelinje skift

A. Tydelige terrængenstande som holdepunkter

B. Opsøge adskillige holdepunkter

C. Op eller ned

5. Lineære ledelinjer

10. Retningsforståelse
A. Retning fra ledelinjer

B. Retning i forhold til terrængenstande

8. Afstandsforståelse
A. Målestoksforhold

B. Afstandsvurdering

Børneløberen

5 9 10 11 12 13 146 7 8

Grundforståelse

3. Korthåndtering

2. Kortforståelse

Strategier

C. Symbolsk kort (o-kort) (kortets farver)

4. Kortets orientering
B. Orientere strækket i løbsretning

Orientere kort / stæk i bevægelse

12. Forståelse af holdepunkter

6. Udvidede kortsymboler
A. Punktdetaljer

B. Mindre tydelige symboler

Introduktion     -         Mestring

Forståelse af kort og terræn

Introduktion                   -                        Mestring Introduktion   -      Mestring

C. Folde kortet

C. Tæthedsforståelse

7. Simpel kurveforståelse
A. Kurvesymboler

B. Tydelige kurvedetaljer



Ungdoms løberen
(13-16 år)

Gruppe

Alder

Udviklingstadie

Introduktion                -                   MestringIntroduktion                -                   Mestring Introduktion                      -                           Mestring

Strategier

A. Aktiv/passiv orientering

19

28. Udvidet strækplanlægning

A. Komplicerede vejvalg

B. Planlægge bagfra

29. Være på forkant i orienteringen

23. Skabe mentalt billede af kort >< terræn, terræn >< kort

16. Simpel kompasbrug
A. Nordvende kortet med kompasset

19. Finorientering

20. Forlænge/forstørre poster

10. Retningsforståelse
A. Retning fra ledelinjer

15. Udvidet kurveforståelse
A. Danne 3D-model ud fra kortet

18. Udvidet retningsforståelse
A. Retning kan bestemmes ud fra detaljer

B. Tydelige indløbspunkter i terrænet

13. Simpel strækplanlægning

17. Løfte blikket

26. Tempoveksling

A. Tilpasse fart ift. evne/sværhedsgrad

A. Se fremad/overveje vejvalg

B. Sikre vejvalg - sikker posttagning

Værktøjer

22. Vinkler ind/ud af poster

24. Ledelinjer ind i poster

25. Ledelinjer i kurvebilledet

27. Holde højde

21. Ind-/udløbsdetalje

A. Orientere præcist mellem små holdepunkter

11 Indløbspunkt

Grundforståelse

16 17 18

Forståelse af kort og terræn

12. Forståelse af holdepunkter

14. Forståelse af gennemløbelighed

A. Tydelige terrængenstande som holdepunkter

B. Opsøge adskillige holdepunkter

Ungdomsløberen

11 12 13 14 15

Mindre
Grundforståelse

En del værktøjer

Mere Strategi



Junior løberen
(17-20 år)

Terræn specifik
Grundforståelse

Udpræget brug 
Værktøjer

Meget Strategi



Øvelseskatalog 
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Skovtilvænning

Leg i skoven / bevægelse i terræn ✓ ✓ ✓ ✓

Følge en snitslet bane i terræn ✓ ✓

Bevæge sig alene i ukendt terræn i kort tid ✓ ✓

Kortforståelse

At bruge information fra kortet ✓

Introduktion til 2D-kort / simple sprintkort ✓

Introduktion til symbolsk o- kort (farver) ✓

Korthåndtering

Holde kort plant og vandret ✓

Holde kortet foran sig ✓

Folde kortet ✓

Kortets orientering

Retvende kortet efter terræn

Orientere strækket i løbsretning

Orientere kort / stræk i bevægelse

Lineære ledelinjer

Stier som ledelinjer

Andre ledelinjer

Ledelinjeskift

Udvidede kortsymboler

Symboler for punktdetaljer

Mindre tydelige symboler

Tæthedsforståelse

Simpel kurveforståelse

Simple Kurvesymboler -(punkt symboler)

Tydelige kurvedetaljer (+ækvidistance)

Op eller ned

Afstandsforståelse

Målestoksforhold

Afstandsvurdering

Forflytning mellem ledelinjer

Skære hjørner - ledelinje sigt

Forflytning mellem ledelinjer  uden sigt

Retningsforståelse

Retning ud fra lineære ledelinjer

Retning i forhold til terrængenstandes placering

Indløbspunkt

Indløbspunkt ved lineære ledelinjer

Tydelige Indløbspunkter i terænet

Holdepunkter

Tydelige terrængenstande som holdepunkter

Opsøge adskillige holdepunkter på strækket

Simpel strækplanlægning

Se fremad overveje vejvalg

Udvælge sikre vejvalg - sikker posttagning

Øvelses template for o -teknik - Labyrint 

Beskrivelser af øvelser skal indeholde følgende: 

1. Overskrift 
Overskriften eller navnet på øvelsen skal være så sigende og entydig som mulig 

2. Formål 
En kort beskrivelse af formålet med øvelsen 

3. Niveau 
Angivelse af niveau og under niveau ifølge den o-tekniske udviklingsmodel 

4. Krav til terræn 
Hvilken type af terræn anvendes øvelsen i. 

5. Krav til kort 
Hvilken type af kort anvendes der i øvelsen. 

6. Forberedelsestid 
Hvor lang tid forberedelse kræver øvelsen – inklusive banelægning og postudsætning 

7. Udførelsestid 
Hvad er den forventede udførelsestid? 

8. Materialer 
Hvilke materialer / udstyr kræver øvelsen. 

9. Beskrivelse 
En kort og præcis beskrivelse af hvorledes øvelsen planlægges og udføres. 

10. Kortudsnit 
Eksempel på kortudsnit fra øvelsen. 

11. Varianter 
En kort beskrivelse af mulige varianter og kombinationsmuligheder for øvelsen. 



Forløb – eksempel 1



Forløb – eksempel 2


